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‘“Hør! Hør! Fly bort 
fra Nordens land,” 
sier Herren’ 

Sakarja 2:10
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Ebenezers fødsel hadde funnet sted 
i begynnelsen av 1991, under den 
første Golfkrigen, da Herrens talte 
til en gruppe forbedere i Jerusalem. 
Han sa at tiden nå var inne for 
å hjelpe det jødiske folk med å 
vende hjem fra ‘landet i nord’, som 
inkluderer Ukraina.

Ukrainas strategiske betydning kan 
ikke overdrives. Landet ligger på 
en delelinje mellom to helt motsatte 
politiske systemer: I øst (Russland) 
og i vest (Europa og USA). Det 
har stor internasjonal betydning. 
Vi begår en grov feil dersom vi tror 
at vi på behørig avstand kan se på 
disse begivenhetene på TV som 
tilskuere!  Det vi har vært vitne til 
i Kiev kan potensielt sette i gang 
en kjedereaksjon som lett kan 
komme ut av kontroll. Vi har sett en 
dramatisk økning i antisemittisme 
over hele Europa. De underliggende 
nylige begivenheter i Ukraina er, for 
å sitere Mark Almond, en ledende 
historiker: ‘Det gamle Europas 
demoner preget av nasjonalisme 
og antisemittisme’! 

Dette er en åndelig kamp 
i enda større grad enn en 
politisk kamp. Derfor, 
når vi ser hva som 
ligger foran oss, må 
vi på kne i alvorlig 
bønn for Ukraina 
og for den jødiske 

Ukraina er stedet hvor Ebenezers operasjonelle tjeneste 
begynte. På sitt hotellrom i Odessa 20 desember 1991, 
mens han forberedte den første seilingen til Haifa, talte 

organisasjonens grunnlegger Gustav Scheller, profetisk om å se 
‘visjonen bli oppfylt’.

befolkningen, slik at de forstår de 
klare advarende tegn i tiden og gir 
positiv respons til budskapet våre 
helhjertede team bringer til dem.  

Vadim, Ebenezers leder i Ukraina, 
øker våre operasjonelle aktiviteter 
på bakken og vi vil bringe inn mer 
folk for å støtte dette arbeidet. 
Under det siste opprøret har våre 
teammedlemmer vært vitne til at 
opportunistiske banditter og røvere 
har operert i Kievs gater. Vær 
med å be om Herrens beskyttelse 
over våre team etter hvert som de 
fortsetter tjenesten i denne fiendtlige 
atmosfæren. De fortsetter med å 

dele ut humanitær hjelp, samtidig som de 
bønnfaller jødiske familier om å begynne 
prosessen for å gjennomføre aliyah.

Under disse omveltende og usikre 
dagene i Ukraina er det helt vitalt at 
jødene reiser til Israel nå! Vær med og 
hjelp oss ved forbønn og finansielle 
gaver.  Det koster ca US$600 å bringe en 
jødisk familie hjem til Israel fra Ukraina. Vær 
snill å legg dette frem for Herren – kanskje 
du skal øke dine bidrag for denne viktige 
tjenesten i Guds rike — både i Ukraina og de 
ti andre landene i det tidligere Sovjetunionen 
hvor Ebenezers team arbeider. 

‘Hør! Hør! Fly bort  
fra Nordens land’

Av Alan Field 
CEO & internasjonal 
koordinator
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Nå, kun kort tid etterpå, forstår vi at 
vi bor i et annet Ukraina. De mest 
radikale endringene kom i løpet av de 
to siste ukene av januar da fredelige 
protester førte til bråk og vold i 
sentrum av Kiev. Videre ble regionale 
administrative kontorer i den vestlige 
og sentrale delen av Ukraina, stormet.

Sentralt i protestene mot de 
nåværende styresmaktene, finner vi 
radikale og nasjonalistiske grupper 
som også har benyttet antisemittisk 
retorikk, ved å gi den ‘russiske 
jødemafiaen ’ skylden for Ukrainas 

Vi fikk oppleve en ny side av Ukrainas historie 30 november 2013. 
Denne dagen gikk politiets spesialstyrker kraftig til verks da de 
grep inn overfor en demonstrasjon fra politiske aktivister i Kiev, 

selv om de fleste som protesterte i virkeligheten var høyskolestudenter.

problemer. Ortodokse jøder, i sine 
spesiellle klær, har blitt brutalt 
angrepet av folk fra maskerte radikale 
miljøer. Andre som protesterer har 
åpenlyst krevd at alle jøder må kastes 
ut av Ukraina. Noen foreldre i Kiev var 
så redde at de besluttet å holde sine 
barn hjemme istedet for på skoler 
og i barnehager. Synagogen voktes 
av et eget vaktselskap. Kiev ble fylt 
av kriminelle som angrep folk, brøt 
seg inn i butikkene og ødela biler. I 
virkeligheten ble situasjonen i Ukraina, 
og særllig i Kiev, svært farlig, ikke bare 
for jødene, men for alle sammen.

Når jeg ser alt dette som skjer rundt 
meg blir det lettere  å forstå Guds 
omsorg og bekymring for det jødiske 
folk, særlig ut fra Skriften, slik som 
vi finner det i Sakarja 2:10, hvor han 
kaller dem til å: ‘Fly bort fra Nordens 
land. …’  Og det er jo nettopp dette vi 
forsøker å hjelpe dem til å gjøre.

Likevel ser det ut til at jøder som 
bor i mer avsidesliggende byer og 

Av Vadim  
Regional leder  
for Øst-Europa

tettsteder, ikke innser alvoret i den 
situasjonen som nå har oppstått. 
Da vi spurte om de nå ville vurdere 
å gjennomføre aliyah, svarte de med 
taushet. Ukraina har ikke signert 
den europeiske Schengen-avtalen 
angående felles grensekontroll. 
Følgelig har Ukraina full passkontroll 
ved sine grenser. Dette innebærer at 
myndighetene veldig raskt kan stenge 
Ukrainas grenser, noe som ytterligere 
vil komplisere jødenes utreise fra dette 
landet fordi mange av dem ikke har et 
internasjonalt pass. 

De trenger umiddelbart våre bønner 
og vår støtte. Livet i Ukraina er 
veldig vanskelig for mange jødiske 
familier, selv før virkningen av de siste 
protestene slår inn. De er ikke engang 
istand til å betale for reisen til den 
lokale israelske konsulen for å få ordnet 
de nødvendige papirer. Vi tilbyr hjelp 
til dem som ønsker å gjennomføre 
aliyah ved å betale for deres pass, 
konsultasjoner hos konsulen og 
transport til flyplassen på utreisedagen.
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Opprør i Ukraina

  » Kiev er landets største by med 
om lag 2.8 millioner innbyggere, 
mange av dem er jøder.*

  » Det finnes om lag 70,000 jøder 
i Ukraina, noe som medfører at 
landet er på 11. plass i verden 
over land hvor det bor flest jøder*

FAKTA OM UKRAINA
  » Mange jøder sier de vurderer å 
flytte til Israel, men de trenger 
vår bønn og vår støtte.

  » Vær med å be om at de må 
flytte til Israel nå! 
 
*Kilde: I hovedsak det  
lokale jødiske biblioteket
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Hun så meg i en drøm!

Jeg har hørt at kristne skulle gjøre 
dette, men var jeg spesielt kallet 
til denne type tjeneste? Det er 
mange andre ting jeg kunne gjøre 
for å tjene min himmelske Far. Jeg 
ville gjerne være sikker på at dette 
var Guds kall til meg, derfor ba jeg 
denne enkle bønnen på den første 
dagen under turen til Engage 
Ukraine i 2013. 

To dager senere svarte 
Herren på denne bønnen på 
en måte som jeg aldri kunne sett 
for meg. Da vi satt i et jødisk hjem 
og pratet sammen, avbrøt familiens 
bestemor tolken og sa: ‘Jeg kjenner 
det på meg at jeg kjenner Melissa. 
Jeg vet jeg har sett henne før! 
Ja, jeg har sett hennes ansikt 
i en drøm!’ Jeg var forbløffet! 
Gud hadde gått foran meg 
til denne kvinnens drømmer 
og brakt meg hit fra 
den andre delen av 
jordkloden like til 
hennes hjem! 

Etter hvert som 
jeg forklarte Guds 
hjerte og plan for 
denne kvinnen 
og hennes folk, 
begynte store 
tårer å renne 
nedover hennes 
ansikt. Hun var 
dypt beveget og 

jeg kunne se hun tok imot det som 
hennes fars hjerte hadde planlagt 
for hennes liv – nemlig at hun skulle 
flytte til Det lovede land! Gud visste 
nøyaktig hva denne kvinnen trengte 
for at hennes hjerte skulle åpnes 

Far, dersom det virkelig er dette du ønsker jeg skal bruke livet mitt 
til, så ber jeg om at det blir bekreftet på en veldig konkret måte 
under denne turen,’ ba jeg. Var det virkelige Herrens plan at jeg 

skulle være i Kiev, Ukraina, hvor jeg skulle lete etter jødiske familier for 
å fortelle dem at det var Guds vilje at de skulle vende hjem til Israel?

for å kunne motta Hans plan for 
henne – og likedan nøyaktig hva jeg 
trengte for å kunne formidle dette! 
Vi blir aldri uberørt når vi arbeider 
med aliyah!

Av Melissa McCray
Engage USA

‘
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Please pray for our work 
from the Khabarovsk base.

Barna viser vei

Deres sønn, Akim, var den som 
flyttet først, han kom til Israel på et 
hjemsendelsesprogram i regi av 
Jewish Agency i 2003. Seks år senere 
gjennomføret deres datter, Takhmina, 
aliyah. Hun fant seg raskt godt til rette, 
giftet seg og ble mor. Dette bidro 
til at også Arsen og Gulea ble mer 
oppmerksomme på muligheten for at 
også de kunne flytte til Det lovede land. 
Dette var en stor oppmuntring for meg, 
fordi jeg regelmessig hadde besøkt 
dem og deres lokale fellesskap. Jeg 

Arsen og Gulea var svært aktive i deres lokale jødiske 
samfunn og hadde ikke noe ønske om å gjennomføre aliyah. 
Men deres barn ønsket ikke å bli værende i Kasakhstan. 

Av Zhansolu
Leder i Kasakstan

‘Hvor gjorde du aliyah fra?’ spurte 
jeg. ‘Jeg ble født i Moskva, men 
flyttet til Israel fra Cherkessk for flere 
år siden,’ svarte hun. ‘Sarah …?’ 
spurte jeg med et forbauset uttrykk.

Gjenforening på en buss i Jerusalem!

På bussen tilbake til Ebenezer International Conference i 
Jerusalem (i november 2013) på slutten av et lite besøk til 
Gamlebyen og Kotel (Vestmuren), ble jeg sittende ved siden 

av en eldre kvinne. Hun sa noe litt spøkefullt som gjorde at jeg 
snudde meg mot henne. Etter hvert begynte ting å demre for meg:

Jeg husket hennes historie. Vladimir, 
vår regionale representant i Karachai-
Cherkessk, hadde vært involvert i en 
kirke som hjalp til med å ta seg av 
henne fordi hun levde under svært 
kummerlige forhold. Det tok flere år 
for Gud å bearbeide hennes hjerte, 
samtidig som Vladimir fortsatte med 
å oppmuntre henne til å gjennomføre 
aliyah. Tilslutt flyttet hun til et 
eldresenter i Israel hvor hun siden 
lykkelig har hatt sin bolig. Hun hadde 
nettopp fylt 73 år, men så yngre ut 
enn da hun gjennomførte aliyah.

Hvem ellers enn Herren 
kan skape slike gjensyn 
som dette!

Av Anya
Baseleder i Pyatigorsk

hadde også ledet bønnemøter i lokale kirker 
for exodus av det jødiske folk fra Kasakhstan.

Dagen kom da mine bønner for Arsen og 
Gulea ble besvart. Det var en stor glede for 
meg å hjelpe dem med bagasjen til flyplassen 
i Alma Ata slik at de kunne reise hjem til sitt 
rette fedreland.

Din fortsatte bønn og finansielle 
støtte er helt avgjørende for at vi skal 

kunne hjelpe flere jødiske familier 
med å flytte til Israel.

Sarah - da vi møtte henne for første gang.

Vi møttes igjen: Anya og  
Sarah på en buss i Jerusalem.
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Vi er så takknemlige til alle dem som ber om Guds beskyttelse for 
vårt team og våre familier – ja, virkelig for alle team fra Ebenezer 
og deres nærmeste over hele det tidligere Sovjetunionen. 

Betydningen av denne bønnestøtten kan ikke overvurderes!

Det var et bombeangrep på den 
sentrale jernbanestasjonen i 
Volgograd den 29 desember, fulgt 
av et nytt angrep på en trolleybuss 
neste morgen under morgenrushet i 
en annen sentral del av byen. Dagen 
før det første terrorangrepet var 
Sasha, vår regionale representant i 
Volgograd, sammen med sin kone 
og barn på denne stasjonen, slik 
at barna kunne få besøke sine 
besteforeldre. 

Tidligere den måneden beskyttet 
Gud Sasha på en annen måte. 
Kraftig snøfall sperret for bilene 

Av Volodya and Luba 
Ledere i Rostov-on-Don

langs motorveien 
mellom Moskva og 
Volgograd. Sasha og 
hans medhjelper ble 
tvunget til å tilbringe 
to dager i bilen før de 
ble berget. De hadde 
akkurat nok bensin til 
å ha motoren i gang, 
slik at de kunne holde 
på varmen.

Vær med å be om 
Guds fortsatte 

beskyttelse over 
våre team.

Det gikk ti år før de bestemte seg 
for å gjennomføre aliyah. Nå har de 
to unge døtre og ønsker å anvende 
sine profesjonelle kvalifikasjoner på 
en best mulig måte. Vi hjalp familien 
ved å dekke kostnadene for deres 
to besøk til den israelske konsulen, 
vi møtte dem på jernbanestasjonen, 
skaffet dem hotellovernatting og 
kjørte dem til flyplassen da de skulle 
reise til Tel Aviv.

Det riktige stedet å bo

Jeg møtte første gang Yan og Alyona da de var nygifte. Jeg 
fortalte dem om kallet fra Sion og Guds vilje om at de skulle 
reise hjem til Israel. De sa de trengte ‘tid til å tenke over det’.

De fløy til Israel for å bo i den 
samme byen som Yans bror 
Gregory, hadde bodd i mer 
enn 12 år. Vi fryder oss 
alltid når vi ser familier bli 
gjenforent i Det lovede 
land. Snart vil det komme 
enda en gjenforening for 
denne familien. Deres 
besteforeldre vil også 
gjennomføre aliyah!

Under hans beskyttelse!

Av Zhansolu
Leder i Kasakstan
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fellesskap ved at Han gradvis 
åpenbarer sitt råd til oss til ulke 
medlemmer rundt styrebordet. 
Så skjer det ofte at når vi prater 
sammen i et tett fellesskap faller 
bitene på plass og forståelsen for 
helheten blir åpenbart.

Et ord til advarsel fra salmisten! 
Vi må ikke gå foran Herren med 
våre egne planer – fallgruvene er 
mange og alvorlige. Vi må være 
tålmodige, og vente på at Han skal 
åpenbare sin strategi. Først da 
skal vi respondere raskt når Han 
leder og taler til oss.

blitt spredt til. Dersom vi skal 
være et redskap i Hans hånd på 
disse steder hvor Han ber oss 
om å gå, må vi ta i mot Hans råd 
og forstå oss på tidene. Aliyah, 
tilbakevendingen til Israel, er  
Hans hellige prosjekt, en plan  
etter Hans hjerte.

Derfor lytter vi hele tiden etter 
Hans røst, slik at vi kan motta 
Hans råd. Det er ikke alltid at dette 
er like merkbart. Noen ganger 
får vår Far oss til å vokse som 

En sentral funksjon for styret i Ebenezer Emergency Fund International 
er å søke Herrens råd. Bare da kan styret på en forsvarlig måte 
oppfylle sin lederrolle og være i stand til å formidle sunn og effektiv 

veiledning for vår øverste administrative leder, vårt internasjonale team  
på kontoret og organisasjonens ledere rundt omkring i de ulike land.

Vi har som styre et stort ansvar. 
Følgelig bruker vi mye tid til å be, 
slik at vi kan være i stand til å se 
vår himmelske Fars råd – ‘Uten 
styre faller et folk’ (Ordt. 11:14). 
Alvorlig og grundig søker vi Hans 
råd, for vi ønsker ikke å følge noen 
annens råd enn Hans.

Midt under nye og overraskende 
begivenheter i mange land, kalles 
det jødiske folk hjem fra ‘landet i 
Nord’ – det tidligere Sovjetunionen 
– og alle andre land som de har 

Av Pete Stucken
Styreformann — Ebenezer 
Emergency Fund International

Vi søker Herrens råd

‘…de ventet ikke 
på hans råd…’ 

Salme 106:13  
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India  

Bnei Menashe 
kommer til Israel
Ordene fra Jeremia 31:8–9 fylte 
mine tanker da jeg fikk oppleve 
det fantastiske synet av 38 Bnei 
Menashe‑jøder som reiste til 
Israel på 1. juledag: ‘Se, jeg 
fører dem fra landet i nord og 
samler dem fra jordens ytterste 
ende… — både svangre og 
fødende… en stor skare skal 
komme tilbake hit…’ 

Gruppen var den første av de 899 
Bnei Menashe som nylig hadde fått 
tillatelse til å gjennomføre aliyah. 
Det er Ebenezers privilegium å 
få være en partner i denne tapte 
stammes tilbakevending til Israel 
etter 27 århundre i eksil. Dette 
gjør vi ved å støtte Shavei Israel, 
en jødisk organisasjon ledet av 
Michael Freund, som organiserer og 
finansierer dette initiativet.

For Bnei Menashe (sønner av 
Manasse) er denne aliyah det umulige 

Internasjonal  
oppdatering

som ble mulig! Det er et bevis på at 
Gud ikke har glemt dem og at han 
alltid vil holde det han har lovet. Dette 
er en trofast jødisk gruppe som var 
for fattige til endatil å kunne drømme 
om å få berøre de dyrebare murene i 
Jerusalem. Men de gav aldri opp sin 
jødiske identitet – selv under ekstrem 
fattigdom og forfølgelse.

Alle hadde den samme historien å 
fortelle: ‘Vi har alltid drømt om Israel, 
sett på det som vårt hjemland…’ 
Den lange reisen fra hotellet hvor de 
overnattet, til flyplassen i New Delhi 
sammen med Michael og hans team, 
var fylt av glade sanger om Sion.

De var som drømmende og deres 
munn var fylt av latter (Salme 126:2). 
Nye latterbølger fortsatte nærmest å 
runge gjennom bussen: Gleden over 
aliyah, gleden over å være vitne til 
at en trofast Gud holder sine løfter, 
gleden over å kunne føle Hans smil 

fordi Hans folk vender tilbake til Det 
lovede land!

Alt gikk knirkefritt på flyplassen som 
følge av Guds forbøffende nåde. Og 
mens vi så at den siste olim gikk ut 
av sikkerhetskontrollen, hvisket jeg 
bare (selv om jeg visste at han ikke 
kunne høre det): ‘Snu deg tilbake 
og vink til oss.’ Han snudde seg og 
gav oss et briljant smil og vinket slik 
at jeg fikk tårer i øynene. Da kjente 
jeg virkelig på Guds nærvær ... slik 
Han alltid er uansett når og hvor Han 
bærer sitt utvalgte folk hjem!

En mor fra Bnei Menashe sammen med sine to døtre.

Deepa med tre barn fra Bnei Menashe.
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Av Deepa Thomas  
Nasjonal koordinator  
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USA 

Vi søker nye  
veier for aliyah
I fjor fikk vi hjulpet 289 jøder 
med å vende hjem til Israel fra 
USA. Arbeidet er i vekst. Vi er på 
utkikk etter nye veier for aliyah 
i 2014. Og vi tror vi har hjulpet 
mange flere til å nå fram til Det 
lovede land når vi skal gjøre opp 
status for 2014.

Blant dem vi fikk hjulpet i 2013 var:

Tom og hans familie: En venn av 
meg ble angrepet i Florida (hvor 
jeg kommer fra) og slått så hardt at 
han måtte ligge to uker på sykehus. 
Alle angriperne ropte antisemittiske 

slagord. Jeg har personlig erfart 
ikke-voldelig antisemittisme – mer 
generelle kommentarer fra totalt 
fremmede personer. I Israel kan 
jeg være jøde uten å føle noen 
skam eller hemninger.

Daniel og familien: Det finnes 
ikke noe bedre sted for en jøde 
enn i Israel.

Berdie, den eldste av fem døtre 
av en Auschwitz-overlevende: 
Jeg mener alle jøder bør flytte 
til Israel fordi det var der  
alt begynte.

En jødisk kirkegård har blitt vandalisert.

Tom og hans familie.

9

Ebenezer Operasjon Exodus Ebenezer Operasjon Exodus

 En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel  En kristen tjeneste for å hjelpe jøder tilbake til Israel

Nylige angrep og anklager mot 
jøder i Roma førte til frykt og 
uro over hele Italia. Rett før Den 
internasjonale minnedagen for 
Holocaust ble tre grisehoder 
sendt til til noen sentrale jødiske 
institusjoner, inkludert Romas 
viktigste synagoge, Israels 
ambassade og et museum hvor 
det var en utstilling fra Holocaust. 
Antijødisk graffiti kunne ses flere 
steder rundt om i byen på de 
påfølgende dagene.

Vi responderte til denne 
antisemittismen ved å uttrykke vår 

Av Gianluca Morotti 
Nasjonal koordinator — Italia

Av Debra Minotti 
Nasjonal leder for 
arbeidet i USA

Italia

Antisemittisme 
fører til mer frykt

solidaritet med det jødiske 
folk gjennom et brev sendt til 
Det jødiske samfunnet i Roma 
og til Israels ambassadør 
på vegne av hele Ebenezer. 
Vårt budskap var: ‘De som 
fornærmer dere, fornærmer 
oss.’ Vi vil fortsette å hjelpe 
og trøste jøder i Italia ved 
enhver anledning. Og vi 
bønnfaller dem om å ta 
varselssignalene som følger 
av disse angrepene på alvor 
ved å flytte til Israel.
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Alt av bønn
Ukraina i opprør  
og FSU
‘Frykt ikke! Jeg er med deg… 
Jeg vil si til Norden: ‘Gi dem hit!’ 
Jesaja  43:5‑6
Vadim Rabochiy forteller om de 
dramatiske begivenhetene i Ukraina: 
‘Jøder som bor i fjerntliggende byer 
og tettsteder synes ikke å innse 
alvoret i situasjonen.’

Vær med å be om:
• Beskyttelse for våre team i FSU, 

særlig i Ukraina, gjennom denne 
ustabile tiden.

• En oppvåkning og forståelse for at 
aliyah haster blant jødene selv.

• At nye anledninger til å gjennomføre 
aliyah må dukke fram fra dette 
opprøret.

• At hovedveiene for aliyah forblir åpne.
• Herrens beskyttelse for lokale 

troende når de engasjerer seg  
for jødene.

Vi utvider arbeidet
‘Utvid plassen for ditt telt, og la 
dem spenne ut teppene til din 
bolig, hold ikke igjen. Strekk 
dine snorer langt ut, og gjør dine 
teltplugger faste.’ Jesaja 54:2
Vi takker Herren for åpne dører 
og nye muligheter til å nå videre ut 
globalt. Aliyah fra mange nasjoner 
fortsetter å vokse – derfor trenger vi 
kontinuerlig forbønn for alt arbeid vi 
er med på.

Etter hvert som arbeidet vokser, 
vær med å be for:
• Opplæring og utrustning for 

våre team, særlig i Israel og 
Argentina.

Av Elizabeth Webb 
Bønnekoordinator for 
Engage International

• Herrens kontinuerlige tilgang på 
ressurser slik at vi kan fullføre Hans 
planer. Vi takker og priser Ham for 
hans mange velsignelser inntil idag.

• Shirley og Iris mens de knytter 
kontakter med olim, for å gi dem 
kjærlighet og støtte.

• Olim, som fortsetter å komme fra 
hele verden, om at de må slå rot i 
Israel på en god måte.

Vi søker Herrens råd
‘Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere, like fra den dag 
vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om 
Guds vilje i all åndelig visdom og forstand.’ 

Kol. 1:9

Alle medlemmer av Ebenezers internasjonale styre trenger våre bønner overfor de 
utfordringer som ligger foran oss. I fjor var det flere endringer i styret:

Wendy 
Becket, gikk ut 
av styret etter 
mange års 
høyt verdsatt 
tjeneste. 

Hun ønsker nå å konsentrere seg 
mer om utvidelsen av arbeidet i 
USA, hvor hun tjenestegjør i det 
nasjonale styret og som nasjonal 
bønnekoordinator.

Tre nye medlemmer kom inn 
i styret: Heriberto Gonzales 
(Mexico), Abe Thomas-Oommen 
(India) og Joan Thomas (UK). 

Heriberto er regional leder for Latin 
Amerika samtidig som han er pastor 
med erfaring som senior leder i et 
stort foretak. Abe gjør tjeneste i styret 
for SE Asia Oceania og var med på 
etablere Exodus Church bevegelsen 
med senter i Cochin, i delstaten Kerala. 
De har menigheter over hele India. 
Joan har gjort tjeneste i Ebenezer siden 
organisasjonen ble grunnlagt og er nå 
internasjonal bønnekoordinator.

Vær med å be for:
• Klar dømmekraft fra Herren når han 

åpenbarer sine strategier. 
• Visdom fra Gud i alle planer og 

beslutninger.

Heriberto González
Mexico

Abe Thomas-Oommen
India

Joan Thomas
UK

Ebenezer Operasjon Exodus
Ebenezer Operasjon Exodus
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Ha rett fokus

Å undervise neste generasjon 
om Guds plan for det jødiske folk 
burde være en relativt enkel sak 
ved å henvise til profetiene og la 
fakta tale for seg. I stedet er det nå 
nødvendig å bygge opp igjen noen 
helt fundamentale byggeklosser for 
troen: Hvem er Gud? Hvem sier han 
selv at han er? Hvem er  Yeshua 
(Jesus)? Hva sier profetene om 
ham? Hva mer taler profetene om? 
Svaret på disse spørsmål burde 
være innlysende, men troen til 
mange kristne i vår tid er ikke fundert 
på sannheten vi finner i Guds ord. 

Av Tom Brooker
Engage International —  
leder-teamet

Den største oppfyllelsen av bibelske profetier på 2,000 år skjer 
rett framfor øynene våre. Likevel er ikke vår generasjon i 
stand til å se det. Er dette fordi de bibelske profetier ikke blir 

forkynt i våre menigheter, eller er det andre årsaker til dette?

Vår generasjons syn på Israel 
er et symptom på et mye større 
problem som vi har arvet fra mange 
generasjoner før oss. Det påvirker 
ikke bare Israel, men loven, synden 
og nåden. Det påvirker det helt 
fundamentale i vår tro. Resultatet 
blir fort et ubibelsk syn på Guds 
karakter og natur. Etter hvert 
som generasjonene går blir disse 
uløste spørsmålene fundamentale 
forutsetninger i troen til neste 
generasjon.

Over tid har fokus i Skriften endret 
seg fra Gud til mennesket. Guds 
profetier og løfter har forandret 
retning, betydningen er forvrengt. 
Det kalles humanisme. Menneskets 
moral, kultur, erfaring og tenkning 
har blitt den avgjørende faktoren i 
tolkningen av Guds Ord. 

Konsekvensen av dette er at at en hel 
generasjon ikke forstår sannheten i 
det som er skrevet. Bakgrunnen for 
dette er preget av en tilsløret hedensk 
tradisjon, dominert av menneskelige 
ritualer og personlige sannheter, 
støttet opp av isolerte bibelvers som 
kan brukes til å argumentere for 
ethvert ønskelig perspektiv.

Engage is the young adults’ organisation of Ebenezer Operation Exodus, A Christian organisation helping the Jewish people return to Israel.

Dette er spesielt riktig for den yngre 
generasjon, som ganske enkelt har 
tatt imot det de har blitt undervist i.

For å se sannheten trengs det 
åpenbaring fra Den Hellige Ånd, men 
noen ganger trengs det også en 
opplevelse eller erfaring — for å se, 
føle, smake. Det samme skriftstedet 
kan leses, men bli forklart på en 
måte som provoserer til å utfordre 
forutinntatte holdninger og meninger.

Det er her Engage kommer inn 
med sitt livsendrende program og 
undervisning - alt gjøres med sikte på 
å åpne øynene for neste generasjon!

This was a life altering experience for me… — James (Wales)

$1590.00 USD* 
all inclusive (*excl. flights and some lunches)

Only!
FOR

Engage is the young adults’ organisation of Ebenezer Operation Exodus, a Christian organisation helping the Jewish people return to Israel.

action-packed
days in Israel14

Join us for…
21st JULY — 4th AUGUST 2014

for ages 18 — 35+

Ebenezer Operasjon Exodus Ebenezer Operasjon ExodusEbenezer Operasjon Exodus
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Vårt arbeid i Israel vokser

Israel er et land som Gud har 
betegnet som unikt, profetisk 
og forløsende. Han har gjentatte 
ganger i Skriften sagt: ”Dette er 
mitt!’ Det inkluderer Jerusalem!  
Jerusalem dekket av snø er alltid 
et spesielt syn og det gir oss et 
fullstendig nytt perspektiv på 
denne byen. Mens jeg så på de 
mange bildene jeg hadde fått 
tilsendt, ble jeg trukket mot det 
skriftstedet jeg har sitert ovenfor. 
Det taler profetisk om tiden preget 
av trengsler og krig.
Under et møte nylig sammen med 
Nordic-Baltic team for Ebenezer, 
var det en som fikk et ord fra 
Herren under et bønnemøte:

Av Alan Field 
CEO & internasjonal 
koordinatorH ar du vært i forrådskamrene for snøen? Har du sett 

forrådshusene for hagl, det som jeg har oppspart til 
trengselens tid, til kampens og krigens dag?’ Job 38:22‑23

‘Det er jeg som er begynnelsen 
og det er jeg som er enden. Det 
jeg har begynt vil jeg sørge for å 
fullføre. Tiden med stor usikkerhet 
ligger foran dere – en tid preget 
av store utfordringer og mange 
prøvelser. Men det jeg har begynt, 
vil jeg gjøre og fullføre. Frykt ikke, 
for jeg er med deg. Jeg vil gi deg 
den kunnskap du må ha før du 
trenger den; jeg vil advare deg 
og forberede deg. Åpne dine ører 
og ditt hjerte slik at du kan høre 
Herrens røst og råd. For jeg vil 
vise deg en vei hvor det ikke finnes 
noen vei. Og du skal glede deg 
over å se Gud gå foran deg, for 
krigen er min.’

Hovedformålet for Ebenezers kontor 
i Jerusalem er å støtte dem som har 
gjennomført aliyah, særlig de som 
strever med å etablere et nytt liv i 
Israel. Vi driver også humanitære 
hjelpeprogram fra kontoret i 
Jerusalem, slik at vi kan skaffe 
nødvendig nødhjelp under perioder 
preget av konflikter og krig.

Dette kontorets betydning vil øke 
etter hvert som bølgene av aliyah fra 
nasjonene øker. Shirley Lawrenson 
og Iris Goldman utfører et flott arbeid 
ved å støtte dem som har gjennomført 
aliyah, særlig fra det tidligere 
Sovjetunionen. Men vi tror tiden nå er 
inne for ytterligere å utvikle og styrke 
vårt team i Israel som et forberedende 
skritt for det som ligger foran oss. Vær 
med å be for Shirley og Iris.

Oppgaven er stor. Vi trenger intensiv 
bønn, samt praktisk og finansiell støtte. 
Vi handler i tro, og stoler på at Gud har 
kontroll med snøen som en del av hans 
forrådskamre. Dersom Gud kan fordele 
snøen på jorden, kan han også gi oss 
alt det vi behøver!

‘

‘Utvid plassen for ditt telt,  
og la dem spenne ut teppene 
til din bolig, hold ikke igjen. 
Strekk dine snorer langt ut,  
og gjør dine teltplugger faste.’

Jesaja 54:2

Ta kontakt med vår nasjonale 
koordinator i Norge dersom du ønsker 
å få tilsendt vårt nyhetsbrev. Det er 
gratis, men vi er takknemlige for alle 
frivillige gaver.

Alle artikler i denne publikasjonen Copyright © Ebenezer Emergency Fund International februar 2014. Operation Exodus er den operative delen av 
Ebenezer Emergency Fund International. Det begynte i 1991 med bare tre personer, nå har vi representanter i 50 land over hele verden.

Ebenezer Emergency Fund  
International 
Ebenezer House, 5a Poole Rd. 
Bournemouth, BH2 5QJ, UK
Phone: +44 (0) 1202 294455 
Fax: +44 (0) 1202 295550
enquiries@ebenezer-ef.org 
www.operation-exodus.org 

Ebenezer Emergency Fund – Norge 
Operasjon Exodus v/ nasjonal koordinator  
Jon Olav Østhus — 4164 Fogn
Telefon: 51 71 09 87  
Mobile: 908 808 73 
E-post: jonolavosthus@gmail.com  
Internet: www.operasjonexodus.no
Bankkonto: 7877.08.11650

Operasjon Exodus er et redskap fra Herren for å oppmuntre og hjelpe det 
jødiske folk til å vende tilbake til Israels land fra landet i nord og alle 
nasjoner, og å forkynne Guds rikes hensikter med deres hjemkomst.
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